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divendres, 23 de febrer de 2018

III Trobada Pedagògica d'Aprenentatge Servei
i Servei Comunitari a les Terres de Lleida

Enxarxa't a l'APS

 

Des de l’ , ens plau convidar-vos a la equip ICE en Aprenentatge Servei  *Cafès ApS* III TROBADA
que tindrà llocPEDAGÒGICA DE SERVEI COMUNITARI DE LES TERRES DE PONENT “ ” Enxarxa’t a l’APS

el proper  a l’Auditori del Centre Transfronterer de Cultures i Cooperació de la23 de febrer de 9:00h a 14:00h 
Universitat de Lleida.

La jornada pretén ser un espai de trobada, reflexió i diàleg envers l’Aprenentatge Servei.

 

Són objectius concrets:

Reflexionar envers l’encaix educatiu i social de l’ Aprenentatge Servei en els nostres centres educatius a
Ponent.

Augmentar el bagatge relacional, experiencial  i de coneixements dels participants envers l’Aprenentatge
Servei .

Donar a conèixer bones pràctiques d’Aprenentatge Servei que s’estan desenvolupant a les nostres terres.

Impulsar el desenvolupament, la innovació i la qualitat educativa dels projectes d’Aprenentatge Servei.

Descaregar imagen

Informació de l'esdeveniment
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APS

Inici:
23 de de febrer de 2018
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En aquesta tercera edició organitzem una sèrie d’activitats en què els protagonistes principals seran els/les
estudiants acompanyats del seu professorat, de les entitats col·laboradores i de totes aquelles    persones
que  treballen en projectes d’Aprenentatge Servei.

 

Ho farem a partir de:

          que ens ajudi a reflexionar sobre el motiu i la finalitat de l’APS, de la mà de Un taller creatiu Workshops 
Simultàniament hi haurà una BrainStore.  trobada de referents del Servei Comunitari dels centres

educatius.

          La celebració de la     que s’adreça a tot  elsII Fira d’Aprenentatge Servei “ ” APSsejant per Ponent
centres i institucions educatives, tant de l'àmbit formal com del no formal, i a entitats socials no lucratives i que
oferirà un espai expositiu i un punt d’informació i de divulgació de les experiències en Aprenentatge Servei
que es porten actualment al territori de Lleida.

                  . Un carismàtic i tendre, però tambéUn espectacle a càrrec de Tortell Poltrona Sense Fronteres
contundent i ferotge personatge, a la caça de la poesia escènica.

 

Web "Pallassos sense Fronteres":    https://www.clowns.org/category/tags/tortell-poltrona [ 
https://www.clowns.org/category/tags/tortell-poltrona ]

 

Galeria d'imatges

   https://photos.app.goo.gl/Wqy6qFqFsSIuWsU83 [ https://photos.app.goo.gl/Wqy6qFqFsSIuWsU83 ]

 

Programa

https://drive.google.com/file/d/10yUAJIAlpOUIJumzUFoxk6u3bvJv-vWU/view?usp=sharing [ 
https://drive.google.com/file/d/10yUAJIAlpOUIJumzUFoxk6u3bvJv-vWU/view?usp=sharing ]
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Per més informació contacteu al correu: meritxell.morera@udl.cat
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